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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم ىلع املرسلني

 كتاب الّطهارة
يَن َكَفُرواَوُمَط تعاىل: ﴿ وقول اهلل ِ ُرَك ِمَن اذلَّ آل ﴾هِّ

يَن لَْم يُرِِد ا، وقوهل تعاىل: ﴿55عمران: ِ وََلَِك اذلَّ
ُ
ْن  هللأ

َ
أ

َر قُلُوَبُهمْ  ُخْذ ِمْن ، وقوهل تعاىل: ﴿41املائدة:﴾ُيَطهِّ
ْموَ 

َ
يِهْم بَِهاالِِهْم َصَدقًَة ُتَط أ ُرُهْم َوتَُزكِّ ، وقوهل 103اتلوبة:﴾هِّ

َما يُِريُد اإِ  تعاىل: ﴿ ْهَل  هللنَّ
َ
ِِلُْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أ

َرُكْم َتْطِهًّياابْلَ  ، وقوهل تعاىل: 33األحزاب:﴾يِْت َوُيَطهِّ
ْطَهُر لُِقلُوبُِكْم َوقُلُوبِِهنَّ ﴿

َ
، وقوهل 53:األحزاب﴾َذِلُكْم أ
ُرونَ اَل يَ تعاىل: ﴿ ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ ، وقوهل 79الواقعة:﴾َمسُّ
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ُموا تعاىل: ﴿ يَن آَمنُوا إَِذا نَاَجيْتُُم الرَُّسوَل َفَقدِّ ِ َها اذلَّ يُّ
َ
يَاأ

ْطَهُر فَإِْن 
َ
بنَْيَ يََدْي جَنَْواُكْم َصَدقًَة َذلَِك َخّْيٌ لَُكْم َوأ

ُدوا  وقوهل تعاىل:  ،12املجادلة:﴾ُفوٌر رَِحيمٌ غَ  هللفَإِنَّ الَْم ََتِ
يَْطانِ  رِْجزَ  َعنُْكمْ  َوُيْذِهَب ﴿ وقوهل  ،11األنفال:﴾الشَّ

َماتعاىل: ﴿ ُكونَ  إِنَّ ، وقوهل تعاىل: 28اتلوبة:﴾جَنٌَس  الُْمرْشِ
َها﴿ يُّ

َ
ينَ  يَاأ ِ َما آَمنُوا اذلَّ نَْصاُب  َوالَْميِْسُ  اخْلَْمرُ  إِنَّ

َ
 َواأْل

ْزاَلمُ 
َ
يَْطانِ  َعَمِل  ِمنْ  رِْجٌس  َواأْل  لََعلَُّكمْ  فَاْجتَنِبُوهُ  الشَّ

 َوَقعَ  قَدْ  قَاَل ، وقوهل تعاىل: ﴿90املائدة:﴾ُتْفِلُحونَ 
َُتَاِدلُونَِن  وََغَضٌب  رِْجٌس  َربُِّكمْ  ِمنْ  َعلَيُْكمْ 

َ
 يِف  أ

ْسَماء  
َ
يْتُُموَها أ ْنتُمْ  َسمَّ

َ
َل  َما َوآبَاُؤُكمْ  أ  ِمنْ  بَِها هللا نَزَّ

 ِمنَ  َمَعُكمْ  إيِنِّ  فَاْنتَِظُروا لَْطان  سُ 
ْعرُِضوا، وقوهل تعاىل: ﴿71األعراف:﴾الُْمنْتَِظِرينَ 

َ
 فَأ

َواُهمْ  رِْجٌس  إِنَُّهمْ  َعنُْهمْ 
ْ
 .95اتلوبة:﴾َجَهنَّمُ  َوَمأ
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 : املاءُ باٌب  (1
 

ٌ ٌجناسةٌفصل  ٌُُتالطه ٌمالم ر  ٌمطهِّ ٌطاِهر  ٌاملاُء :
ٌلونهٌأوٌرحيهٌأوٌطعمه ٌ.تُغّير

َماِء َماًء عاىل: ﴿ اهلل توقول  ُل َعلَيُْكْم ِمَن السَّ َوُيََنِّ
َرُكْم بِهِ   .11األنفال: ﴾  ِِلَُطهِّ

 

ُسُه يشءٌ )ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل قال -1 ( املاُء َطهوٌر ال يُنجِّ
 (520(، وابن ماجه )326(، والنسايئ )67رواه أبو داود ) (1)

                                                

 [7ص 1صححه أمحد بن حنبل، وييح بن معني ]خالصة ابلدر املنّي ج 1
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ٌاختلطٌاملاءٌبطاهر ٌإذا سلبٌمنهٌلمٌي ٌٌفصل:
رازٌجٌ؛اسمٌاملاء ٌ.بهٌاتلَّطهُّ

مِّ  َعنْ   -2
ُ
 اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبِّ  ىلَعَ  قالت: )َدَخلُْت  َهانِئ   أ
َة، َفتِْح  يَْومَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   َوُهوَ  بِثَوْب   اْسترََتَ  َوقَدِ  َمكَّ

ثَرُ  ِفيَها قَْصَعة   يِف  َيْغتَِسُل 
َ
 قََض  فَِحنيَ  الَْعِجنِي، أ

ََح(  َصّلَّ  ُغْسلَهُ  (، وابليهيق يف الكربى 415نسايئ )رواه الالضُّ

 (1) (1043(، والطرباين يف الكبّي )19)

بو -3
َ
 إىَِل  رَُجٌل  )َجاءَ : ُهَريَْرَة ريض اهلل عنه قال أ
 رَُسوَل  يَا: َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسولِ 

 ِمنَ  الَْقِليَل  َمَعنَا َوََنِْمُل  ابْلَْحَر، نَْرَكُب  إِنَّا هللا
نَا فَإِنْ  الَْماِء،

ْ
أ   َعِطْشنَا، بِهِ  تَوَضَّ

ُ
أ َفنَتَوَضَّ

َ
 َفَقاَل  بِِه، أ
                                                

 صححه شعيب األرنؤوط 1
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ُهورُ  ُهوَ ": وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسوُل   الطَّ
(، 83(، وأبو داود )60رواه مالك ) (1) ("َميْتَتُهُ  احْلِلُّ  َماُؤهُ 

 (386(، وابن ماجه )59(، والنسايئ )69والرتمذي )

 إزالة انّلجاسة باُب  (2
نْ  إاِلَّ  وقوهل تعاىل: ﴿

َ
وْ  َميْتَةً  يَُكونَ  أ

َ
 َمْسُفوًحا َدًما أ

وْ 
َ
ير   حَلْمَ  أ  .145 األنعام: ﴾ رِْجٌس  فَإِنَّهُ  ِخَْنِ

نَّ  َميُْمونََة، َعنْ  -4
َ
: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسوَل  أ

َرة   َعنْ  ُسئَِل 
ْ
، يِف  َسَقَطْت  فَأ لُْقوَها): َفَقاَل  َسْمن 

َ
 أ

رواه ابلخاري  (َسْمنَُكمْ  َوُُكُوا فَاْطرَُحوُه، َحْولََها َوَما

(235) 

                                                

 [197ص 1صححه ابلخاري ]االستذاكر ج 1



 12 
 

 .يف جناسة الغائط 5 انظر -

 .يف جناسة ابلول 8انظر  -

 .يف جناسة املذي 32انظر  -

 ، وحديثباب طهارة اثليابأثر اعئشة يف  انظر -
 .يف جناسة دم احليض 34

 .واالستجمار االستنجاء باُب  (3
ُروا َواوقوهل تعاىل: ﴿ ْن َيتََطهَّ

َ
بُّوَن أ  هللِفيِه رَِجاٌل ُُيِ

ِرينَ ُُيِ  هِّ ملسو هيلع هللا ىلص: قال يف سبب نزوهلا و ،108اتلوبة ﴾ بُّ الُْمطَّ
لَْت  بِالَماِء، يَْستَنُْجونَ  اَكنُوا)  (1)( ِفيِهمْ  اآليَةُ  َهِذهِ  فَََنَ

 (355(، وابن ماجه )3100(، والرتمذي )44رواه أبو داود )

                                                

[، وقال ابن 191ص 6صححه ابن العريب املاليك ]اعرضة األحوذي ج 1
إبراهيم هذا: جمهول احلال زعم أبو احلسن ابن القطان أن  دقيق العيد: "
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َت ): قال َمْسُعود   بِْن  هللا َعبْدِ  َعنْ  -5
َ
 َصّلَّ  انلَِّبُّ  أ

َمَرِن  الَغائَِط  وََسلَّمَ  هِ َعلَيْ  اهللُ 
َ
نْ  فَأ

َ
 بِثاََلثَةِ  آِتيَهُ  أ

، ْحَجار 
َ
 اثلَّاِلَث  َواتَلَمْسُت  َحَجَريِْن، فَوََجْدُت  أ

ِجْدُه، فَلَمْ 
َ
َخْذُت  أ

َ
تَيْتُهُ  َرْوثَةً  فَأ

َ
َخذَ  بَِها، فَأ

َ
 فَأ

لَْق  احلََجَريِْن 
َ
ْوثَةَ  َوأ  ائتن ِرْكٌس  َهَذا": َوقَاَل  الرَّ

 (147وادلارقطن )(، 4229رواه أمحد ) (1)"(حبََجر

 ” حبجردون زيادة "ائتن (156)ابلخاري رواه و

تِِن ) بلفظ:( 148)ادلارقطن رواه و
ْ
ِِب  وقال: " (بَِغّْيَِها فَأ

َ
اْختُِلَف ىلَعَ أ

 ”يِف إِْسنَاِد َهَذا احْلَِديِث  إِْسَحاَق 

 

                                                

ال يعرف قلت: إبراهيم هذا ذكره أبو حاتم ابن حبان يف ثقات أتباع 
 [ وصححه األبلاين.539ص 2" ]اإلمام جاتلابعني

 رواه ابن امللقن يف حتفة املحتاج، واشرتط فيه الصحة أو احلُسن. 1
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ُكونَ  نَلَا قَاَل : قَاَل  َسلَْماَن، َعنْ  -6 رَى إِينِّ  الُْمرْشِ
َ
 أ

 اخْلَِراَءَة، ُيَعلَِّمُكمُ  َحّتَّ  ُيَعلُِّمُكمْ  َصاِحبَُكمْ 
َجْل ): َفَقاَل 

َ
نْ  َنَهانَا إِنَّهُ ، أ

َ
َحُدنَا يَْستَنِْجَ  أ

َ
 بِيَِميِنِه، أ

وْ 
َ
وِْث  َعِن  َوَنَه  الِْقبْلََة، يَْستَْقِبَل  أ  ،َوالِْعَظامِ  الرَّ

َحُدُكمْ  يَْستَنِْج  اَل ": َوقَاَل 
َ
 ثاََلثَةِ  بُِدونِ  أ

ْحَجار  
َ
 (262رواه مسلم ) "(أ

 42نظر ا -

 باب طهارة اثلياب (4
رْ  َوِثيَابََك وقوهل تعاىل: ﴿  ﴾َفَطهِّ

 َدمِ  َعنْ  ُسئِلَْت ريََض اهلُل عنَها ِحنَي  اَعئَِشةَ  وقوُل 
ثَ  يَْذَهُب  فاََل  بِالَْماءِ  ُيْغَسُل  :احْلَيَْضةِ 

َ
 قَدْ ): َقالَْت ف ،ُرهُ أ

 (2076، وابن أِب شيبة )(1225رواه عبد الّرزاق ) (َطُهوًرا الَْماءَ  هللا َجَعَل 
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، ِشَهاب   بِْن  اهللِ  َعبْدِ  َعنْ  -7  ُكنُْت ): قَاَل  اخْلَْواَليِنِّ
 يِف  َفَغَمْستُُهَما ثَْويَبَّ  يِف  فَاْحتَلَْمُت  اَعئَِشةَ  ىلَعَ  نَاِزاًل 
تِْن  الَْماِء،

َ
ْتَها ِلَعائَِشةَ  َجاِريَةٌ  فََرأ ْخرَبَ

َ
 إَِلَّ  َفبََعثَْت  فَأ

 بِثَْوَبيَْك؟ َصنَْعَت  َما ىلَعَ  مَحَلََك  َما: َفَقالَْت  اَعئَِشةُ 
يُْت : قُلُْت  قَاَل 

َ
: قَالَْت  َمنَاِمِه، يِف  انلَّائِمُ  يََرى َما َرأ

يَْت  َهْل 
َ
 َفلَوْ ": َقالَْت  اَل،: قُلُْت  َشيْئًا؟ ِفيِهَما َرأ
يَْت 

َ
ْيتُِن  لََقدْ  َغَسلْتَهُ  َشيْئًا َرأ

َ
هُ  َوإيِنِّ  َرأ ُحكُّ

َ
 ِمنْ  أَل

 يَابًِسا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  ثَوِْب 
 (290رواه مسلم ) "(بُِظُفِري

َما): ويف رواية ْيتَهُ  إِنْ  جُيِْزئَُك  اَكنَ  إِنَّ
َ
نْ  َرأ

َ
 َتْغِسَل  أ

ْيتُِن  َولََقدْ  َحْوهَلُ  نََضْحَت  رَ تَ  لَمْ  فَإِنْ  َماَكنَُه،
َ
 َرأ

فُْرُكهُ 
َ
 وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  ثَوِْب  ِمنْ  أ

 (288مسلم ) ارواه (ِفيهِ  َفيَُصّلِّ  فَْراكً 
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 باب طهارة ادّلار (5
نْ  َوإِْسَماِعيَل  إِبَْراِهيمَ  إِىَل  وََعِهْدنَاوقوهل تعاىل: ﴿

َ
 أ

َرا ِ  َبيِْتَ  َطهِّ ائِِفنيَ ل عِ  َوالَْعاِكِفنيَ  لطَّ كَّ ُجودِ  َوالرُّ  ﴾السُّ
 .125ابلقرة: 

 

ِب -8
َ
نَّ : ُهَريَْرةَ  عن أ

َ
ْعَرابِيًّا أ

َ
 َفثَارَ  الَمْسِجِد، يِف  بَاَل  أ

 َصّلَّ  هللا رَُسوُل  لَُهمْ  َفَقاَل  بِِه، ِلََقُعوا انلَّاُس  إَِِلْهِ 
ْهِريُقوا َدُعوُه،): وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ 

َ
 َذنُوًبا بَْوهِلِ  ىلَعَ  َوأ

، ِمنْ  وْ  َماء 
َ
، ِمنْ  َسْجاًل  أ ينَ  بُِعثْتُمْ  فَإِنََّما َماء  ِ  ُميَسِّ

ينَ  ُتبَْعثُوا َولَمْ  ِ  (6128رواه ابلخاري )( ُمَعسِّ
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 طهارة ابلدنباب  (6
 ِمنْ  َعلَيُْكمْ  ِِلَْجَعَل  هللا يُِريدُ  َماوقوهل تعاىل: ﴿

 .11 األنفال﴾ َرُكمْ ِِلَُطهِّ  يُِريدُ  َولَِكنْ  َحَرج  

ُهورُ ملسو هيلع هللا ىلص:  رسول اهلل قال -9 يَماِن(  َشْطرُ  )الطُّ رواه اإْلِ

 (223) مسلم

ِِب  َعنْ  -10
َ
 اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسوُل  لَِقيَِن ): قَاَل  ُهَريَْرةَ  أ
نَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ 

َ
َخذَ  ُجنٌُب، َوأ

َ
 َفَمَشيُْت  بِيَِدي، فَأ

  فَانَْسلَلُْت، َقَعَد، َحّتَّ  َمَعهُ 
َ
 الرَّْحَل، َتيُْت فَأ

ْينَ ": َفَقاَل  قَاِعٌد، َوُهوَ  ِجئُْت  ُثمَّ  فَاْغتََسلُْت 
َ
 أ

بَا يَا ُكنَْت 
َ
 يَا هللا ُسبَْحانَ ": َفَقاَل  هَلُ، َفُقلُْت  ،"ِهر   أ

بَا
َ
(، 285رواه ابلخاري )"( َينُْجُس  الَ  الُمْؤِمنَ  إِنَّ  ِهر   أ

 (371ومسلم )
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 اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  ُسوُل رَ  قَاَل ): قَالَْت  اَعئَِشَة، َعنْ  -11
ارِِب، قَصُّ : الِْفْطَرةِ  ِمنَ  َعرْشٌ : " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ   الشَّ

َواُك، اللِّْحيَِة، َوإِْعَفاءُ   الَْماِء، َواْسِتنَْشاُق  َوالسِّ
ْظَفاِر، َوقَصُّ 

َ
بِِط، َوَنتُْف  الرَْبَاِجِم، وََغْسُل  اأْل  اإْلِ

ْ  َوانِْتَقاُص  الَْعانَِة، وََحلُْق   قَاَل : َزَكِريَّا قَاَل  (َماءِ ال
ةَ  َونَِسيُت ": ]راوي احلديث[ُمْصَعٌب  نْ  إاِلَّ  الَْعاِِشَ

َ
 أ

 (261رواه مسلم ) "الَْمْضَمَضةَ  تَُكونَ 

 باب: الوضوء (7
َهاوقوهل تعاىل: ﴿ يُّ

َ
ينَ  يَاأ ِ اَلةِ  إِىَل  ُقْمتُمْ  إَِذا آَمنُوا اذلَّ  الصَّ

يِْديَُكمْ  وُُجوَهُكمْ  فَاْغِسلُوا
َ
 َواْمَسُحوا الَْمَرافِِق  إِىَل  َوأ

رُْجلَُكمْ  بُِرُءوِسُكمْ 
َ
 ُجنُبًا ُكنْتُمْ  َوإِنْ  الَْكْعبنَْيِ  إِىَل  َوأ

ُروا هَّ وْ  َمْرَض  ُكنْتُمْ  َوإِنْ  فَاطَّ
َ
وْ  َسَفر   ىلَعَ  أ

َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
 أ
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وْ  ِط الَْغائِ  ِمنَ  ِمنُْكمْ 
َ
ُدوا فَلَمْ  النَِّساءَ  اَلَمْستُمُ  أ  َماءً  ََتِ

ُموافَ   بِوُُجوِهُكمْ  فَاْمَسُحوا َطيِّبًا َصِعيًدا تَيَمَّ
يِْديُكمْ 

َ
 ِمنْ  َعلَيُْكمْ  ِِلَْجَعَل  هللا يُِريدُ  َما ِمنْهُ  َوأ

َرُكمْ  يُِريدُ  َولَِكنْ  َحَرج    َعلَيُْكمْ  نِْعَمتَهُ  َوِِلُِتمَّ  ِِلَُطهِّ
 .6املائدة: تَْشُكُروَن ﴾  لََعلَُّكمْ 

نَّهُ  ثَْمانَ عُ  َمْوَل  عن مُحَْرانَ  -12
َ
ى) أ

َ
 ْبنَ  ُعثَْمانَ  َرأ

انَ  ، َداَع  َعفَّ فَْرغَ  بِإِنَاء 
َ
يْهِ  ىلَعَ  فَأ ، ثاََلَث  َكفَّ  ِمَرار 

ْدَخَل  ُثمَّ  َفَغَسلَُهَما،
َ
 َفَمْضَمَض، اإِلنَاِء، يِف  يَِمينَهُ  أ

 إِىَل  َوَيَديْهِ  ثاََلثًا، وَْجَههُ  َغَسَل  ُثمَّ  َواْستَنَْشَق،
، اَلَث ثَ  الِمْرَفَقنْيِ  ِسِه، َمَسحَ  ُثمَّ  ِمَرار 

ْ
 َغَسَل  ُثمَّ  بَِرأ

، إِىَل  ِمَرار   ثاََلَث  رِْجلَيْهِ   قَاَل : قَاَل  ُثمَّ  الَكْعبَنْيِ
  َمنْ " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسوُل 

َ
أ  ََنْوَ  تَوَضَّ

ُث  الَ  َرْكَعتنَْيِ  َصّلَّ  ُثمَّ  َهَذا، وُُضوِئ   ِفيِهَما ُُيَدِّ
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مَ  َما هَلُ  ُغِفرَ  َسُه،َنفْ  رواه ابلخاري (  "َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

 (226(، ومسلم )159)

نَْصارِيِّ  اَعِصم   بِْن  َزيْدِ  بِْن  اهللِ  َعبْدِ قيل ل -13
َ
" اأْل

 
ْ
أ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ  وُُضوءَ  نَلَا تَوَضَّ

  بِإِنَاء   فََداَع ) 
َ
ْكَفأ

َ
 َفَغَسلَُهَما يََديْهِ  ىلَعَ  ِمنَْها فَأ

ْدَخَل  ُثمَّ  ثاََلثًا،
َ
 َفَمْضَمَض، فَاْستَْخرََجَها يََدهُ  أ

 ُثمَّ  ثاََلثًا، َذلَِك  َفَفَعَل  َواِحَدة   َكف   ِمنْ  َواْستَنَْشَق 
ْدَخَل 

َ
 ُثمَّ  ثاََلثًا، وَْجَههُ  َفَغَسَل  فَاْستَْخرََجَها يََدهُ  أ

ْدَخَل 
َ
 الِْمْرَفَقنْيِ  إِىَل  يََديْهِ  َسَل َفغَ  فَاْستَْخرََجَها يََدهُ  أ

تنَْيِ  ، َمرَّ تنَْيِ ْدَخَل  ُثمَّ  َمرَّ
َ
 َفَمَسحَ  فَاْستَْخرََجَها يََدهُ  أ

ِسهِ 
ْ
ْقبََل  بَِرأ

َ
ْدبََر، بِيََديْهِ  فَأ

َ
 إِىَل  رِْجلَيْهِ  َغَسَل  ُثمَّ  َوأ

،  اهللِ  رَُسولِ  وُُضوءُ  اَكنَ  َهَكَذا قَاَل  ُثمَّ  الَْكْعبَنْيِ
 (235(، ومسلم )191رواه ابلخاري )( " وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ 
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ٌفصل:ٌالسواكٌمعٌالوضوء

 

نْ  لَْواَل ) -14
َ
ُشقَّ  أ

َ
ِت  ىلَعَ  أ مَّ

ُ
َمْرُتُهمْ  أ

َ
َواكِ  أَل  ِعنْدَ  بِالسِّ

 ابلخاريرواه ، و(7406(، وأمحد )214) مالك رواه (1)(وُُضوء   ُكِّ 

 .معلًّقا
  

                                                

[، وصححه ابن كثّي  328ص 1قال ابن حجر: "ىلع ِشط ابلخاري" ]ج 1
 [.40ص 3فسّي ج]اتل
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 .واجلوربني باب املسح ىلع اخلفني (8
" عن أحد عرش صحابّيا: املحّل"وروى ابن حزم يف 

لراشدان عمر املسح ىلع اجلوربني، منهم اخلليفتان ا
وعّل ريض اهلل عنهما، وال خمالف هلم من أصحاب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.انلب 

 َصّلَّ  انلَِّبُّ  اْنَطلََق ): قال ُشْعبََة، بِْن  عن الُمِغَّيةِ  -15
  ُثمَّ  حِلَاَجِتِه، وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ 

َ
يْتُهُ  ْقبََل،أ ، َفتَلَقَّ  بَِماء 

،
َ
أ ِميٌَّة، ُجبَّةٌ  وََعلَيْهِ  َفتَوَضَّ

ْ
 َواْستَنَْشَق  َفَمْضَمَض  َشأ

يِْه، ِمنْ  يََديْهِ  َُيِْرجُ  فََذَهَب  وَْجَهُه، وََغَسَل   ُكمَّ
، فاََكنَا ْخَرجَ  َضيَِّقنْيِ

َ
 اجلُبَّةِ  حَتِْت  ِمنْ  يََديْهِ  فَأ

ِسهِ  َوَمَسحَ  َفَغَسلَُهَما،
ْ
يْهِ  وىلََعَ  بَِرأ رواه ابلخاري ( ُخفَّ

 (274(، ومسلم )2918)
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ٌأنٌ ٌاخلفني ٌىلع ٌاملسح ٌيف ٌيشرتط فصل:
ٌ.يلبسهماٌىلعٌطهارة

 عن املغّية، روى َنو احلديث السابق وقال: )ُثمَّ   -16
ْهَويُْت 

َ
نِْزعَ  أ

َ
يْهِ  أِل  فَإِينِّ  َدْعُهَما": َفَقاَل  ُخفَّ

ْدَخلْتُُهَما
َ
رواه ابلخاري َعلَيِْهَما(  َوَمَسحَ  "َطاِهَرتنَْيِ  أ

 (274(، ومسلم )206)

ٌ ٌأن ٌاخلفني ٌىلع ٌاملسح ٌيف ٌيشرتط الٌفصل:
تكونٌاملدةٌمنٌاملسحةٌاألوىلٌأكرثٌمنٌيومٌ
أوٌثالثةٌأيامٌبليايلهنٌللمسافر. ٌويللةٌللمقيمٌ،

، َعِن انلَِّبِّ َصّلَّ ا -17 َعلَيِْه  هللَعْن ُخَزيَْمَة بِْن ثَابِت 
؟ َفَقاَل: وََسلََّم،  نْيِ نَُّه ُسئَِل َعِن الَمْسِح ىلَعَ اخلُفَّ

َ
أ
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(، 95رواه الرتمذي ) (1)(ثاََلثٌَة، َولِلُْمِقيِم يَْومٌ لِلُْمَسافِِر )

 (555وابن ماجه )(، 157وأبو داود )

 21انظر  -

 .ةامَ مَ باب املسح ىلع العَ  (9
بُو بَْكر  َوِممَّ  وقول ابن الُمنذر: "

َ
ْن َفَعَل َذلَِك أ

بُو 
َ
، َوأ نَُس ْبُن َمالِك 

َ
اِب، َوأ يُق، َوُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ دِّ الصِّ

ِِب 
َ
، َوأ ِِب َوقَّاص 

َ
َماَمَة، َوُروَِي َذلَِك َعْن َسْعِد بِْن أ

ُ
أ

، َواحْلََسِن  رَْداِء، َوُعَمَر بِْن َعبِْد الَْعِزيِز، َوَمْكُحول  ادلَّ
،  .[466ص 1]األوسط ج" َوَقتَاَدةَ  ابْلَْْصِيِّ

 

                                                

 [77ص 1/ ادلراية ج 59صححه ُيىي بن معني ]جامع الرتمذي  1
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نَّ رَُسوَل اهلِل َصّلَّ ): ريض اهلل عنه َعْن باَِلل   -18
َ
أ

نْيِ َواخْلَِمارِ  رواه ( اهلُل َعلَيِْه وََسلََّم َمَسَح ىلَعَ اخْلُفَّ

 (561(، وابن ماجه )106، والنسايئ )( 275مسلم )

 

الَْماِء اَكَن ََيُْرُج َيْقِِض َحاَجتَُه فَآِتيِه بِ ويف لفظ: )
، َوَيْمَسُح ىلَعَ ِعَماَمِتِه، َوُموَقيْهِ 

ُ
أ رواه أبو  (1)(َفيَتَوَضَّ

. ووافقه َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ ( وقال: 605، واحلاكم )(153داود )

 .اذلهب
 

                                                

قال ابن كثّي: "يف اسناده اختالف، ولكن رواه ابليهيق بإسناد جيد"  1
 [46ص 1]ارشاد الفقيه ج
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باب املسح ىلع الَعَصائب  (10
 ائربَ واجلَ 

 ) :نَافِع  وقول 
َ
أ  - عنهما اهلل ريض - ُعَمرَ  اْبنُ  تَوَضَّ

هُ   وََغَسَل  الِْعَصاِب، وىلََعَ  َعلَيَْها َفَمَسحَ  ،ُصوَبةٌ َمعْ  َوَكفُّ
 (1)( 1019( رواه ابليهيق )َذلَِك  ِسَوى

 40انظر:  -

                                                

 134ص املنة تمام يف األبلاين صححه 1
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 الطهارةباب نواقض  (11
ٌيف ٌانلرائمٌاجلنابةالُغسلٌِمنٌلزومٌٌفصل  ،ٌوأنر

ٌ.الٌيغتسلٌإالٌإذاٌرأىٌاملاء

ُروا َوإِْن ُكنْتُمْ  وقوهل تعاىل: ﴿ هَّ  .6املائدة  ﴾ ُجنُبًا فَاطَّ

، قَالَْت: يَا رَُسوَل ا -19 مَّ ُسلَيْم 
ُ
نَّ أ

َ
مِّ َسلََمَة، أ

ُ
 هللَعْن أ
ِة  هللإِنَّ ا

َ
اَل يَْستَْحِِي ِمَن احلَقِّ َفَهْل ىلَعَ الَمْرأ

ِت الَماءَ )الَغْسُل إَِذا اْحتَلََمْت؟ قَاَل: 
َ
 (َنَعْم، إَِذا َرأ

مُّ َسلَ 
ُ
ُة؟ َفَقاَل فََضِحَكْت أ

َ
َمَة، َفَقالَْت: حَتْتَِلُم الَمْرأ

فَِبَم يُْشِبُه )َم: َصّلَّ اهلُل َعلَيِْه وََسلَّ  هللرَُسوُل ا
 (313(، ومسلم )3328رواه ابلخاري )( الَودَلُ 
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:ٌالُغسلٌمنٌ ٌٌالوطئفصل  ٌ.رجٌاملاءوإنٌلمٌي 

ِِب ُهَريَْرَة َعِن انلَِّبِّ َصّلَّ اهلُل َعلَيْهِ  -20
َ
وََسلََّم  َعْن أ
ْرَبِع، ُثمَّ َجَهَدَها )قَاَل: 

َ
إَِذا َجلََس بنَْيَ ُشَعِبَها األ

 (342(، ومسلم )291رواه ابلخاري )( َفَقْد وََجَب الَغْسُل 

:ٌنقضٌالوضوءٌبالغائطٌوابلول ٌ.وانلرومٌفصل 

وْ وقوهل تعاىل: ﴿
َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
 .﴾الَْغائِِط  ِمنَ  ِمنُْكمْ  أ

،َعسَّ  بِْن  َصْفَوانَ  َعنْ  -21  هللا رَُسوُل  اَكنَ ): قَاَل  ال 
ُمُرنَا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  هللا َصّلَّ 

ْ
نْ  َسَفًرا ُكنَّا إَِذا يَأ

َ
 اَل  أ

يَّام   ثاََلثَةَ  ِخَفاَفنَا نََْنِعَ 
َ
، أ ، ِمنْ  إاِلَّ  َوَِلَاِِلِهنَّ  َجَنابَة 

( وقال: 96رواه الرتمذي )( َونَْوم   َوبَْول   ََغئِط   ِمنْ  َولَِكنْ 

(، وادلارقطن 478(، وابن ماجه )158َصِحيٌح، والنسايئ ) َحَسنٌ  َحِديٌث  َهَذا

(480) 
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ٌوتركٌ يح، ٌالرر ٌخبروج ٌالوضوء ٌنقض فصل:
ٌالوسوسةٌيفٌالطهارة.

، بِْن  َعبَّادِ  َعنْ  -22 ِه، َعنْ  تَِميم  نَّهُ  َعمِّ
َ
 ِإىَل  َشاَك  ) أ

ي الرَُّجُل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسولِ  ِ  اذلَّ
نَّهُ  إَِِلْهِ  َُيَيَُّل 

َ
دُ  أ ءَ  جَيِ ْ اَلِة؟ يِف  الَّشَّ  الَ ": َفَقاَل  الصَّ

وْ  َصْوتًا يَْسَمعَ  َحّتَّ  َينَْْصِْف 
َ
دَ  أ رواه (  "ِرُيًا جَيِ

 (361(، ومسلم )137ابلخاري )

:ٌنقضٌالوضوءٌخبروجٌاملذي ٌفصل 

ِِب  ْبنُ  َعِّلُّ  قَاَل  -23
َ
اءً  رَُجاًل  ُكنُْت : َطاِلب   أ مَ  َمذَّ

َ
 ْرُت فَأ

ْسوَدِ  ْبنَ  الِْمْقَدادَ 
َ
نْ  اأْل

َ
َل  أ

َ
 َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  يَْسأ

َل  ابْنَِتِه، لَِماَكنِ  وََسلََّم،
َ
 ": َفَقاَل  فََسأ

ْ
أ  َواْغِسْل  تَوَضَّ

 (303(، ومسلم )269رواه ابلخاري )( "َذَكَركَ 
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نقضٌالوضوء اكنٌبٌفصلٌ: ٌانلرائم.وضعٌانلومٌأيًٌّا

نِْفِه،  إَِذا)ملسو هيلع هللا ىلص: قال  -24
َ
َحُدُكْم فَلْيَْجَعْل يِف أ

َ
 أ
َ
أ تَوَضَّ

، َوَمِن اْستَْجَمَر فَلْيُوتِْر، َوإَِذا اْستَيَْقَظ  ُثمَّ ِِلَنُُْثْ
ْن يُْدِخلََها 

َ
َحُدُكْم ِمْن نَْوِمِه فَلْيَْغِسْل يََدهُ َقبَْل أ

َ
أ

ْيَن بَاتَْت 
َ
َحَدُكْم اَل يَْدرِي أ

َ
يِف وَُضوئِِه، فَإِنَّ أ

 (1(، والنسايئ )24(، والرتمذي )54(، ومالك )162رواه ابلخاري ) (يَُدهُ 

ٌفصل:ٌالٌينقضٌالوضوءٌمنٌانلومٌإالٌالعميق

ْصَحاُب  ) اَكنَ : قال عن أنس ريض اهلل عنه، -25
َ
 أ

 ُثمَّ  َينَاُمونَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  رَُسولِ 
ئُوَن ( رواه مسلم َواَل  يَُصلُّونَ   (376) َيتَوَضَّ

ْصَحاُب رَُسوِل اهلِل َصّلَّ اهلل ويف لفظ: )
َ
اَكَن أ

َعلَيِْه وََسلَْم، ينْتَِظُروَن الِْعَشاَء اآْلِخَرةَ َحّتَّ َُتِْفَق 
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ئُونَ  رواه أبو داود ( رُُءوُسُهْم، ُثمَّ يَُصلُّوَن َواَل َيتَوَضَّ

 .صحيح( وقال: 475(، وادلارقطن )200)

ٌمسٌاذلكر.ماٌوردٌيفٌفصل:ٌ

َمْن َمسَّ َذَكَرُه فاََل يَُصلِّ )ملسو هيلع هللا ىلص: سول اهلل قال ر -26
 
َ
أ وأبو داود (، 58(، ومالك )82رواه الرتمذي ) (1)(َحّتَّ َيتَوَضَّ

 (444والنسايئ )(، 181)

بِيِه قَاَل:  -27
َ
، َعْن أ َعْن قَيِْس بِْن َطلِْق بِْن َعِّل 

 َصّلَّ اهللُ  هللَخرَْجنَا َوفًْدا َحّتَّ قَِدْمنَا ىلَعَ رَُسوِل ا
ا قََض  َعلَيِْه وََسلََّم َفبَاَيْعنَاُه وََصلَّيْنَا َمَعُه، فَلَمَّ
نَُّه بََدوِيٌّ َفَقاَل: يَا رَُسوَل 

َ
اَلَة َجاَء رَُجٌل َكأ الصَّ

اَلِة؟ قَاَل: ، َما تََرى يِف رَُجل  َمسَّ ذَ هللا َكَرهُ يِف الصَّ

                                                

 [1548صححه الواديع، وقال ىلع ِشط الشيخني ]الصحيح املسند  1
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ْو بِْضَعٌة ِمنْ َوَهْل ُهَو إاِلَّ ُمْضغَ )
َ
رواه  (1)(َك ٌة ِمنَْك أ

 (85(، والرتمذي )182(، وأبو داود )165النسايئ )

 

ٌ.حلومٌاإلبلٌماٌوردٌيفٌفصل:

، قَاَل: ُسئَِل رَُسوُل ا -28 َصّلَّ  هللَعْن الرَبَاِء بِْن اَعزِب 
َعلَيِْه وََسلََّم َعِن الوُُضوِء ِمْن حُلُوِم اإِلبِِل؟  هللا

ئُوا ِمنَْها)َفَقاَل:  الوُُضوِء ِمْن ، وَُسئَِل َعِن (تَوَضَّ
ئُوا ِمنَْها)اَل: حُلُوِم الَغنَِم؟ َفقَ  رواه أبو داود  (اَل َتتَوَضَّ

  (494(، وابن ماجه )81(، والرتمذي )184)
 

                                                

[، وقال ابن حجر: 76ص 1الطحاوي ]ِشح معاين اآلثار ج صححه 1
 [306ص 1"صحيح أو حسن" ]فتح ابلاري ج



   
33 
 

فصل:ٌمسٌبرشةٌالرجلٌبرشةٌاملرأةٌالٌينقضٌ
ٌ.الوضوء

ُدوا َماًء تعاىل: ﴿ هلوقو ْو الَمْستُُم النَِّساَء فَلَْم ََتِ
َ
أ

ُموا : ريََض اهلُل َعنهُ  َعبَّاس   اْبنُ  . قَاَل [ 6ة:]املائد ﴾َفتَيَمَّ
ُخوُل "  .)1) "اجِلَماعُ  ُهوَ : َواللَِّماُس  ،َوالَمِسيُس  ،ادلُّ

َفَقْدت رَُسوَل عن اعئشة ريض اهلل عنها، قالت: ) -29
َِلْلًَة ِمْن الِْفَراِش  -َعلَيِْه وََسلََّم  هللَصّلَّ ا - هللا

 يِف  َوُهوَ  قََدَميْهِ  َبْطِن  ىلَعَ  يَِدي فََوَقَعْت فَاتْلََمْستُُه 
 اللُهمَّ ": َيُقوُل  وَُهوَ  َمنُْصوَبتَانِ  وَُهَما الَْمْسِجدِ 

ُعوذُ 
َ
 ِمنْ  َوبُِمَعافَاتَِك  َسَخِطَك، ِمنْ  بِرَِضاكَ  أ

                                                

ِت  َوَرَبائِبُُكمُ } بَاُب رواه ابلخاري معلقا يف  1  ِمنْ  ُحُجوِرُكمْ  يِف  الالَّ
ِت  نَِسائُِكمُ   [23: النساء{ ]بِِهنَّ  َدَخلْتُمْ  الالَّ
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ُعوذُ  ُعُقوَبِتَك،
َ
ْحِص  اَل  ِمنَْك  بَِك  َوأ

ُ
 َعلَيَْك  َثنَاءً  أ

نَْت 
َ
ثْنَيَْت  َكَما أ

َ
 (486) ه مسلمروا( "َنْفِسَك  ىلَعَ  أ

 

 .فصل:ٌخروجٌادلمٌالٌينقضٌالوضوء

 يِف  يَُصلُّونَ  الُْمْسِلُمونَ  َزاَل  )َما: ابلْصي ل احلسنوقو
 املنذر وابن منصور بن سعيد ووََصلَهُ  معلقا، ابلخاري رواه ِجَراَحاتِِهْم(

 (1) صِحيح بإسناد

نَّهُ  خَمَْرَمةَ  ْبنَ  الِْمْسَورَ وقول 
َ
 بِْن  ُعَمرَ  ىلَعَ  َدَخَل  )أ

اِب  ْيَقَظ  ِفيَها، ُطِعنَ  الَِّت  اللَّيْلَةِ  ِمنَ  اخْلَطَّ
َ
 ُعَمرَ  فَأ

بِْح، لَِصاَلةِ   اإْلِْساَلمِ  يِف  َحظَّ  َواَل . َنَعمْ ": َفَقاَل ُعَمرُ  الصُّ

                                                

 ( .1/281) فتح ابلاري 1
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اَلةَ  تََركَ  لَِمنْ  ( َدًما َيثَْعُب  وَُجرُْحهُ  ُعَمُر، فََصّلَّ  ،"الصَّ
 (3147(، والنسايئ )117) رواه مالك

 

اجلنُب  ُغسل صفةُ اب: ب (12
 اجلمعة. وُغسُل واحلائض، 

ْدَنيُْت : قَالَْت  ريَِضَ اهلل َعنَها َميُْمونَةَ  َعنْ  -30
َ
 )أ

 ِمنَ  ُغْسلَهُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  اهللِ  لِرَُسولِ 
يْهِ  َفَغَسَل  اجْلَنَابَِة، تنَْيِ  َكفَّ وْ  َمرَّ

َ
ْدَخَل  ُثمَّ  ثاََلثًا، أ

َ
 أ

نَ  يِف  يََدهُ  فَْرغَ  ُثمَّ  اِء،اإْلِ
َ
 وََغَسلَهُ  فَرِْجِه، ىلَعَ  بِهِ  أ

رَْض، بِِشَماهِلِ  ََضََب  ُثمَّ  بِِشَماهِلِ،
َ
 َدلاًْك  فََدلََكَها اأْل

  ُثمَّ  َشِديًدا،
َ
أ اَلِة، وُُضوَءهُ  تَوَضَّ فَْرغَ  ُثمَّ  لِلصَّ

َ
 ىلَعَ  أ

ِسهِ 
ْ
ِه، ِمْلءَ  َحَفنَات   ثاََلَث  َرأ  َسائِرَ  َغَسَل  ُثمَّ  َكفِّ
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 َفَغَسَل  َذلَِك، َمَقاِمهِ  َعنْ  َتنََحَّ  ُثمَّ  َجَسِدهِ،
 (317(، ومسلم )265رواه ابلخاري )( رِْجلَيْهِ 

 

 باب: احليض وانلفاس (13
ًذى قال تعاىل: ﴿

َ
لُونََك َعِن الَْمِحيِض قُْل ُهَو أ

َ
َويَْسأ

لُوا النَِّساَء يِف الَْمِحيِض َواَل َتْقَربُوُهنَّ َحّتَّ  فَاْعََتِ
َمَرُكُم اَيْطُهرْ 

َ
تُوُهنَّ ِمْن َحيُْث أ

ْ
ْرَن فَأ إِنَّ  هللَن فَإَِذا َتَطهَّ

ابِ  هللا ِرينَ ُُيِبُّ اتلَّوَّ  .222البقرة:﴾ نَي َوُُيِبُّ الُْمتََطهِّ

نَّ ) ريَِضَ اهلل عنَها اَعئَِشةَ  َعنْ  -31
َ
ةً  أ

َ
لَِت  اْمَرأ

َ
 انلَِّبَّ  َسأ

 الَمِحيِض، ِمنَ  ُغْسِلَها َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ 
َمَرَها

َ
 ِمنْ  فِرَْصةً  ُخِذي": قَاَل  َتْغتَِسُل، َكيَْف  فَأ

، ِري َمْسك  ُر؟ َكيَْف : قَالَْت  "بَِها َفتََطهَّ َتَطهَّ
َ
: قَاَل  أ
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ِري"  ،هللا ُسبَْحانَ ": قَاَل  َكيَْف؟،: قَالَْت  ،"بَِها َتَطهَّ
ِري ، فَاْجتَبَْذُتَها "َتَطهَّ ثَرَ  بَِها ِع تَتَبَّ : َفُقلُْت  إَِلَّ

َ
 أ

مِ   (332(، ومسلم )314رواه ابلخاري )( ادلَّ

 

 .باب: االستحاضة (14
تٌ ٌمّير ٌإذا ٌاملستحاضة دمٌاحليضٌمنٌفصل:

،ٌفتتحيضٌحبسبٌبمواصفاتهٌدمٌاالستحاضة
ٌٌذلك.

َجاَءْت فَاِطَمُة عن اعئشة ريض اهلل عنها قالت: ) -32
ِِب ُحبَيْش  إىَل رَُسوِل ا

َ
َعلَيِْه  هللَصّلَّ ا - هللبِنُْت أ
ْستََحاُض، فَاَل هللَفَقالَْت: يَا رَُسوَل ا -وََسلََّم 

ُ
، إينِّ أ
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اَلَة؟ َفَقاَل انلَِّبُّ  َدُع الصَّ
َ
فَأ

َ
ْطُهُر، أ

َ
َما َذلَِك : ملسو هيلع هللا ىلص أ إنَّ

ْقبَلَْت احْلَيَْضُة 
َ
ِعْرٌق، َولَيَْس بِاحْلَيَْضِة، فَإَِذا أ
ْدبََرْت فَاغْ 

َ
اَلَة، فَإَِذا أ َم، فَاتُْرِِك الصَّ ِسِّل َعنْك ادلَّ

 (333(، ومسلم )306رواه ابلخاري )( وََصّلِّ 

 

ْسوَُد ويف رواية: )
َ
إَذا اَكَن َدُم احْلَيِْض فَإِنَُّه َدٌم أ

اَلةِ، فَإَِذا اَكَن اآْلَخُر  ْمِسيِك َعْن الصَّ
َ
ُيْعَرُف، فَأ

َما ُهَو ِعْرٌق  ِِئ فَإِنَّ  (، والنسايئ208أبو داود ) ارواه (1)(َفتَوَضَّ

(215) 

                                                

 [، واألبلاين يف صحيح النسايئ.402ص 2]املجموع جصححها انلووي  1
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اكنٌهلاٌاعدة،ٌوأطبقٌادلم ،ٌالشهرٌلكهٌفصل:ٌإذٌا
ٌتمّي ٌٌولم ٌاحليض ٌدمدم ؛ٌاالستحاضةٌمن

ٌتتحيرضٌحبسبٌاعدتها.ٌ

نَّ : )قالت عنها، اهلل ريض سلمة ام عن -33
َ
ةً  أ

َ
 اَكنَْت  اْمَرأ

َماءَ  ُتْهَراُق   َعلَيْهِ  هللا َصّلَّ  - هللا رَُسولِ  َعْهدِ  ىلَعَ  ادلِّ
ةَ  تِلَنُْظرْ  :َفَقاَل  - وََسلَّمَ  يَّامِ  ِعدَّ

َ
 اَكنَْت  الَِّت  َواللَّيَاِل  اأْل

يُضُهنَّ  نْ  َقبَْل  حَتِ
َ
ي يُِصيبََها أ ِ َصاَبَها، اذلَّ

َ
 فَلْتَرْتُكْ  أ

اَلةَ  ْهِر، ِمنْ  َذلَِك  قَْدرَ  الصَّ  َذلَِك  َخلََّفْت  فَإَِذا الشَّ
مالك  رواه  (1)(تِلَُصلِّ  ُثمَّ  بِثَوْب   ِلتَْستَثِْفرْ  ُثمَّ  فَلْتَْغتَِسْل،

 (623) ماجه وابن (355) والنسايئ (274) داود أبو(، و199)

                                                

[، واألبلاين 174ص 1صححه ابن العريب املاليك ]اعرضة األحوذي ج 1
 [274]صحيح أِب داود 
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ٌ ٌإذا ٌادلمفصل: ٌعليها ٌهلاٌأطبق ٌيكن ٌولم ،
ٌتمّيٌاعدة، ٌولم ٌستة؛ ٌسبعةٌٌأيامٌتتحيرض أو

ٌ.ٌحبسبٌاعدةٌأهلها

عن محنة بنت جحش  أّن رسول اهلل قال هلا:  -34
يَْطاِن ، َفتَ ) َما ِِهَ َرْكَضٌة ِمَن الشَّ َحيَِِّض ِستََّة إِنَّ

يَّام  يِف ِعلِْم ا
َ
ْو َسبَْعَة أ

َ
يَّام  أ

َ
، ُثمَّ اْغتَِسِّل ، فَإَِذا  هللأ

ْرَبًعا 
َ
ِت ، فََصّلِّ أ

ْ
نَِّك قَْد َطُهْرِت َواْستَنَْقأ

َ
يِْت أ

َ
َرأ

يَّاَمَها 
َ
يَن َِلْلًَة َوأ ْو ثاََلثًا وَِعرْشِ

َ
يَن َِلْلًَة أ وَِعرْشِ
 ، فَإِ 

نَّ َذلِِك جُيِْزئُِك ، َوَكَذلِِك فَاْفَعِّل وَُصوِِم وََصّلِّ
يُض النَِّساُء َوَكَما َيْطُهْرَن لِِميقَ  اِت َكَما حَتِ

 والرتمذي(، 210)رواه أبو داود صحيح، ( َحيِْضِهنَّ َوُطْهرِِهنَّ 

 (615(، واحلاكم )128)
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يفٌٌأنٌتغتسلٌثالثٌمراتٌللمستحاضةفصل:ٌ
ٌللكٌصالة.مرةٌتتوضأٌٌأو،ٌايلومٌوجتمعٌالصالة

 فَإِنْ : )جحش بنت حلمنة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول قال -35
نْ  ىلَعَ  قَِويِت 

َ
ِري أ ْهرَ  تُؤَخِّ ِّل  الظُّ  ُثمَّ  ، الَْعْْصَ  َوُتَعجِّ

ْهرَ  َوتَُصلِّنيَ  َتْطُهِرينَ  ِحنيَ  َتْغتَِسِلنيَ   َوالَْعْْصَ  الظُّ
يًعا ِرينَ  ُثمَّ  ، مَجِ ِلنيَ  الَْمْغرَِب  تُؤَخِّ  ، الِْعَشاءَ  َوُتَعجِّ

اَلتنَْيِ  بنَْيَ  َوََتَْمِعنيَ  َتْغتَِسِلنيَ  ُثمَّ   فَاْفَعِّل  ، الصَّ
بِْح  َمعَ  َوَتْغتَِسِلنيَ   فَاْفَعِّل  َوَكَذلِِك  ، َوتَُصلِّنيَ  الصُّ

(، 287) داود أبو رواه( َذلَِك  ىلَعَ  قَِويِت  إِنْ  وَُصوِِم 

 .َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ وقال:  (128) والرّتمذي

 توضِئ ثم: ) طمة بنت أِب حبيشلفا ملسو هيلع هللا ىلصقال  -36
 . (228) رواه ابلخاري ( صالة للك
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:ٌيفٌالصٌُّ ٌفرةٌوالُكدرة.فصل 

مِّ َعِطيَّةَ  -37
ُ
ُكنَّا الَ َنُعدُّ )قَالَْت:  ،ملسو هيلع هللا ىلصزوج انلب  َعْن أ

ْفَرةَ َشيْئًا  (326رواه ابلخاري )( الُكْدَرَة َوالصُّ

ْفَرةَ ويف رواية: )  بعَد ُكنَّا ال َنُعّد الُكدَرةَ والصُّ
هِر شيئاً  (، 850(، وادلارقطن )307رواها أبو داود ) (1)(الطُّ

 (621واحلاكم )

 باب: اتليمم (15
َهاوقوهل  يُّ

َ
ينَ  تعاىل: ﴿يَاأ ِ اَلةَ  َتْقَرُبوا اَل  آَمنُوا اذلَّ  الصَّ

ْنتُمْ 
َ
 إاِلَّ  ُجنُبًا َواَل  َتُقولُونَ  َما َتْعلَُموا َحّتَّ  ُساَكرَى َوأ

وْ  َمْرَض  ُكنْتُمْ  َوإِنْ  َتْغتَِسلُوا َحّتَّ  َسِبيل   اَعبِِري
َ
 ىلَعَ  أ

                                                

 [.307صححه األبلاين ]صحيح أِب داود  1
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وْ  َسَفر  
َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
وْ  الَْغائِِط  ِمنَ  ِمنُْكمْ  أ

َ
 اَلَمْستُمُ  أ

ُدوا فَلَمْ  النَِّساءَ  ُموا َماءً  ََتِ  فَاْمَسُحوا َطيِّبًا َصِعيًدا َفتَيَمَّ
يِْديُكمْ  بِوُُجوِهُكمْ 

َ
ا اَكنَ  هللا إِنَّ  َوأ ﴾ اَغُفورً  َعُفوًّ

 .43النساء: 

 

ٌ ٌٌيفٌفصل  ٌاجلنابة، ٌمن إذاٌٌاملاءٌوأنٌراتليمم
 .،ٌووجبٌاستعمالٌاملاءبطلٌاتليممٌ؛حرض

 صّل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول عمران بن حصني، أنّ  نع -38
ا بانلاس،  بِرَُجل   ُهوَ  إَِذا َصاَلتِهِ  ِمنْ  اْنَفتََل  )فَلَمَّ
ل    يَا َمنََعَك  َما": قَاَل  الَقْوِم، َمعَ  يَُصلِّ  لَمْ  ُمْعََتِ
نْ  فاَُلنُ 

َ
َ  أ َصاَبتِْن : قَاَل " الَقْوِم؟ َمعَ  تَُصّلِّ

َ
 َجنَابَةٌ  أ

ِعيِد، َعلَيَْك ": قَاَل  َماَء، َوالَ   ،"يَْكِفيَك  فَإِنَّهُ  بِالصَّ
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ْعَطى املاء حظر وعندما
َ
ِي أ َصاَبتْهُ  اذلَّ

َ
 اجلَنَابَةُ  أ

، ِمنْ  إِنَاءً  فْرِْغهُ  اْذَهْب ": قَاَل  َماء 
َ
رواه  ( "َعلَيَْك  فَأ

 (682(، ومسلم )344ابلخاري )

 

ٌ.فصل:ٌصفةٌاتليمم

 اهللُ  َصّلَّ  هللا رَُسوُل  َبَعثَِن : )عمار بن يارس قال -39
، يِف  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ْجنَبُْت  َحاَجة 

َ
ِجدِ  فَلَمْ  فَأ

َ
 الَماَء، أ

ِعيدِ  يِف  َفتََمرَّْغُت  غُ  َكَما الصَّ ابَُّة، َتَمرَّ  فََذَكْرُت  ادلَّ
َما": َفَقاَل  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللُ  َصّلَّ  لِلنَِّبِّ  َذلَِك   إِنَّ
نْ  يَْكِفيَك  اَكنَ 

َ
هِ  فرََضََب  َهَكَذا، تَْصنَعَ  أ  بَِكفِّ

َبةً  رِْض، ىلَعَ  ََضْ
َ
 بِِهَما َمَسحَ  ُثمَّ  َنَفَضَها، ُثمَّ  األ

هِ  َظْهرَ  وْ  بِِشَماهِلِ  َكفِّ
َ
ِه، ِشَماهِلِ  َظْهرَ  أ  َمَسحَ  ُثمَّ  بَِكفِّ
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واللفظ  (368(، ومسلم )347رواه ابلخاري )( "وَْجَههُ  ابِِهمَ 

  .للبخاري

َما): َفَقاَل : (274)ويف لفظ ملسلم نْ  يَْكِفيَك  اَكنَ  إِنَّ
َ
 أ

رَْض  بِيََديْهِ  ََضََب  ُثمَّ  (َهَكَذا بِيََديَْك  َتُقوَل 
َ
بَةً  اأْل  ََضْ

َماَل  َمَسحَ  ُثمَّ  َواِحَدةً، يِْه، َوَظاِهرَ  اِْلَِمنِي، ىلَعَ  الشِّ  َكفَّ
 َووَْجَهُه.

يٌيشءٌفيهٌأثرٌتيممٌبأٌ؛فصل:ٌمنٌلمٌجيدٌترابًا
ٌ.يصيلٌكماٌهوتراب،ٌفإنٌلمٌجيد؛ٌ

 .16:اتلغابن﴾ اْستََطْعتُمْ  َما هللا فَاتَُّقوا﴿تعاىل: وقوهل 

َمْرتُُكمْ  إَِذا): ملسو هيلع هللا ىلصقال  -40
َ
ْمر   أ

َ
تُوا بِأ

ْ
 َما ِمنْهُ  فَأ

 (1337لم )(، وُمس7288رواه ابلخاري ) اْستََطْعتُْم(
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 .تّم، وهلل الفضل واحلمد
 


